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”Jag har, ”mitt i livet”, invaderats av en ovanlig sjukdom, ”amyotrofisk lateralskleros”, ALS. 

Den har ett snabbt och aggressivt förlopp. Det finns bara en utgång: döden. Ingen bot. Ingen 

bättring. Vad händer med en människa då?” (Lindquist, 2004, s 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att drabbas av ALS är traumatiskt för den drabbade människan och leder 

vanligtvis till en drastisk förkortning av livet. Att inte försonas med sitt öde kan innebära att 

den sista tiden i den döende människans liv innefattar förtvivlan och dödsångest. Därför är 

det viktigt med kunskap om försoning hos vårdpersonal. Syfte: Studien syftar till att 

undersöka om och i så fall hur människor med diagnosen ALS ger uttryck för försoning med 

sin dödliga och snabbt progressiva sjukdom. Metod: Analysen utfördes inspirerat av 

Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys för att 

undersöka de latenta uttrycken för begreppet försoning. Analysen utfördes på fyra 

självbiografier. Resultat: Stunder av försoning kan uttryckas som uthärdligt lidande, 

stunder med upplevelser av tillfredsställelse samt skapande av upplevelser av trygghet genom 

existentiella funderingar. Faktorer som kan möjliggöra stunder av försoning kan vara 

utvecklande av nya perspektiv, tröst som resulterar i frånvaro av rädsla och genom 

meningsskapande av livssituationen. Slutsats: Upplevelser av försoning kan komma till 

uttryck på många olika sätt utifrån individuella faktorer, som social kontext och värderingar. 

Upplevelser av försoning kan inträffa under korta och pendlade perioder och är inget 

konstant tillstånd. 

Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, döende, försoning, palliativ vård, upplevelse  

  



ABSTRACT  

Background: To suffer from amyotrophic lateral sclerosis is traumatic for the affected 

individual and usually leads to a drastic shortening of life. The absence of reconciliation 

towards the dying person´s destiny may lead to that the remaining part of life comprises 

despair and agony. Therefore, it is important for care givers to have knowledge about 

meaning of reconciliation.  Aim: The study aims to examine whether, and if so, persons 

diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis express reconciliation with their deadly and 

rapidly progressive disease. Methods: The analysis performed was inspired by Lundman´s 

and Hällgren Graneheim´s (2008) method of qualitative content analysis to examine the 

latent expressions of the concept of reconciliation. The analysis is based on four 

autobiographies. Results: Moments of reconciliation can be expressed as bearable suffering, 

experiences of satisfaction and experiences of safety through existential thoughts. Factors 

that could enable moments of reconciliation may be the development of new perspectives, 

comfort which results in the absence of fear and through creation of a meaning of life 

situation. Conclusion: Experiences of reconciliation can be expressed in many different 

ways based on individual factors such as social context and values. Moments of reconciliation 

can occur over short periods and are not a constant condition. 

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, dying, experiences, palliative care, reconciliation 
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1 INLEDNING 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) väcker många känslor och funderingar hos människor som 

vet om sjukdomen. Det är vedertaget att sjukdomen är snabb, otäck och slutgiltig. Detta gör 

döden väldigt påtaglig. En spontan känsla vid tanken på att drabbas av en sjukdom som ALS 

och det öde som sjukdomen medför, kan vara skräcken för den annalkande och ofrånkomliga 

döden. Med detta uppkommer funderingen kring om det är möjligt att försonas med sitt eget 

öde. Tankarna kan gå till flera aspekter, så som: finns tiden för försoning? Behövs det hjälp 

för att komma till försoning? Vad innebär det egentligen att försonas med en sådan sjukdom 

som ALS? Är det ens möjligt att försonas med det öde som ALS innebär? Frågorna är många 

och intressanta och ämnesområdet är även relevant ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, då 

försoning med lidande är centralt i sjuksköterskans yrkesutövning. Som 

sjuksköterskestudent kan detta vara betydelsefullt ur ett mer generellt och vidare perspektiv, 

då det även kan relateras till andra kroniska samt obotliga sjukdomar där människor ställs 

inför behovet av försoning. Förhoppningen är att studien ska kunna hjälpa vårdare i mötet 

med människor i behov av försoning genom att ge vårdare en ökad förståelse för hur 

försoning kan komma till uttryck i det lidande som en kronisk och dödlig sjukdom innebär.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden belyses vad sjukdomen ALS innebär, människors upplevelser av att leva med 

sjukdomen ALS, hur begreppet försoning beskrivs i tidigare forskning samt ett teoretiskt 

perspektiv.  

2.1 ALS 

ALS drabbar cirka 200 människor per år i Sverige. Studier från bland annat Italien och 

Kanada har visat att sjukdomsprevalensen har ökat de senaste 30 åren. Något fler män än 

kvinnor drabbas av ALS. Den genomsnittliga levnadstiden är tre till fyra år efter 

sjukdomsdebuten. ALS är ett samlingsnamn för flera motorneuronsjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2010). Motorneuronsjukdomar innefattar en rad neurologiska sjukdomar 

som påverkar viljestyrda nervceller, vilka reglerar muskelaktiviteten i all muskulatur som en 

människa normalt kan reglera via fri vilja. Således blir de nervceller som är icke-viljestyrda 

opåverkade vid sjukdomen, så som exempelvis hjärtmuskulatur. Dock förblir människans 

kognitiva förmåga oftast opåverkad (News Medical, 2010). Hos vissa människor som 

insjuknat i ALS behöver inte sjukdomen enbart påverka det motoriska nervsystemet, utan 

drabbar även vissa andra delar av nervsystemet. Cirka 25-40 procent upplever 

humörssvängningar med tvångsmässigt gråtande eller skrattande som inte går att avbryta 

viljemässigt. Sådana känsloreaktioner kan bero på nervskada i pannloben. En liten andel av 

människorna med sjukdomen ALS utvecklar pannlobsdemens med påföljande 

personlighetsförändring, irritabilitet samt påverkan på talet. Dock brukar minnet hållas 

intakt (Socialstyrelsen, 2010).  

 Symtom 2.1.1

ALS drabbar olika människor på olika sätt och det finns således inga definitiva debutsymtom 

för diagnostisering av sjukdomen. I början av sjukdomsstadiet är oftast symtomen så lindriga 

att de inte uppmärksammas var för sig (Locock, Ziebland & Dumelow, 2009). 

Debutsymtomen kan vara spasmer i ben och armar, spasmer i muskulaturen runt mun och 

hals eller muskelförsvagningar. Ibland kan även andningssvårigheter vara det första 

symtomet på sjukdomen. Med den ökande muskelförsvagningen i kroppen följer nedsatt 

mobilitet hos människan. För många av de människor som drabbats av ALS innebär detta ett 

behov av total assistans i det dagliga livet. Vissa av de drabbade människorna blir oförmögna 

att svälja och prata (Locock & Brown, 2010). Symtomen kommer oftast smygande i början av 

sjukdomsförloppet och upplevs som avgränsade till ett visst område, så som en 

muskelförsvagning i tummen och pekfingrets pincettgrepp. Symtomen sprider sig sedan till 

angränsande viljestyrda skelettmuskler för att successivt breda ut sig allt mer i kroppen. Hos 

vissa människor är debutsymtomen nedsatt balans, talsvårigheter, tuggsvårigheter eller 

monoton röst. Vanligt förekommande är orkeslöshet, andfåddhet samt ryggvärk. Dock är 

värk och smärta mindre vanligt symtom vid ALS (Socialstyrelsen, 2010). 

Andningssvårigheter är en vanlig komplikation till ALS, som ger sig till känna genom symtom 
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av kronisk hyperventilering. Detta medför sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning och 

trötthet även under dagtid. Senare under sjukdomsförloppet leder andningssvårigheterna 

även till andnöd (LeBon & Fisher, 2011). Det är gemensamt för alla typer av ALS att 

andningsmuskulaturen till slut drabbas. Vid försvagad andningsmuskulatur uppstår 

andningssvikt och halten av koldioxid stiger i blodet då den försvagade 

andningsmuskulaturen gör det svårt att andas ut koldioxiden. Detta leder i sin tur till 

koldioxidnarkos, vilket innebär sänkt medvetandegrad och minskande andningsfrekvens. Det 

är även detta som orsakar döden. De flesta människor med ALS avlider stillsamt i sömnen 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 Behandling 2.1.2

Det finns ingen medicinsk behandling som kan bota ALS eller förhindra vidare 

sjukdomsutveckling. Behandlingen bygger således på symtomlindring samt behandlingar för 

att minska sjukdomslidandet och underlätta det dagliga livet. Behandlingen kan bestå av 

medicinsk symtomlindrande behandling, hostmaskin, PEG samt ventilator. PEG är 

förkortningen för perkutan endoskopisk gastrostomi och innebär att en slang förs in 

permanent via bukväggen till magsäcken. Genom slangen kan sedan näring, vätska och 

läkemedel tillföras. Hostmaskinen är till för att underlätta att få upp saliv och slem ur 

luftvägarna då andningsmuskulaturen blivit så pass försvagad att människan med sjukdomen 

ALS har svårt att hosta själv. Maskinen blåser ner luft i människans lungor via en 

ansiktsmask, sedan sugs luften snabbt ut ur lungorna igen. Då följer även saliv och slem med 

luften upp. Hostmaskinen kan skötas av anhöriga och kan på så sätt vara ett hjälpmedel i 

hemmet. Behandling med ventilator innebär att en maskin hjälper andningen genom att 

rytmiskt blåsa in syre och luft ner i lungorna. Behandlingen är ett komplement, då en 

människa inte själv klarar av att andas tillfredsställande. Lindring kan ges i form av 

bromsmedicinen Rilutek, som i viss grad fördröjer sjukdomens utveckling samt ger en 

signifikant förlängd livstid. Medicinsk lindring ges även för symtom som ångest, depression, 

salivöverskott och uttorkning (Socialstyrelsen, 2010). Rilutek innehåller den aktiva 

substansen riluzole som verkar direkt på nervsystemet. Vid ALS finns en hypotes om att för 

höga halter av glutamat i kroppen förstör nervceller. Riluzole tros verka genom att minska 

frisättningen av glutamat. Glutamat är en signalsubstans som vid normala nivåer har till 

uppgift att öka signalöverföring mellan nervceller samt är viktig för exempelvis 

minnesfunktionen samt inlärning. Vid behandling med läkemedlet Rilutek drabbas fler än tio 

procent av biverkningarna trötthet, illamående och/eller leverpåverkan. Rilutek har inte 

kunnat bevisats vara effektiv mot motoriska symtom, nervryckningar, minskad lungfunktion 

samt minskad muskelstyrka. Läkemedlet har inte heller visat sig effektivt vid insättning i 

senare stadier av ALS. Överlevnadstiden ökar med cirka tre månader vid behandling med 

Rilutek (FASS, 2009).  
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2.2 Tidigare forskning 

I följande stycke presenteras tidigare forskning kring människors upplevelser av att leva med 

sjukdomen ALS, vad försoning innebär samt kring försoning inom palliativ vård.  

 Upplevelser av att leva med ALS  2.2.1

Tidigare forskning har visat att det är en traumatisk upplevelse för den drabbade människan 

samt dennes familj vid diagnostiseringen av ALS. Diagnosen kan medföra känslor av 

förödelse och skada (King, Duke & O’Connor, 2009). Vid sjukdomsbeskedet är det vanligt att 

människor upplever det som att de fått en dödsdom, att livet redan är över och de är 

förnekade en framtid (Locock, Ziebland & Dumelow, 2009). Många val och beslut krävs av 

människor med sjukdomen ALS under sjukdomstiden och de upplever fysiska, psykiska och 

sociala förluster. Besluten som människan med sjukdomen ALS ställs inför kan gälla 

behandlingsmetoder, sin egen död samt information om sin situation till närstående och 

anhöriga (King, Duke & O’Connor, 2009). Vidare har det i tidigare forskning observerats att 

människor som står inför hotande upplevelser föredrar att ansluta sig till andra i liknande 

situationer. En allvarlig sjukdom som innebär ett hot mot livet, kan även innebära ett hot 

mot den drabbade människans självkänsla. Detta stämmer även in på närstående, till den 

sjukdomsdrabbade människan, som inte varit beredda på den nya rollen som vårdare 

(Locock & Brown, 2010).  

Tidigare forskning har även visat att eftersom ALS är en kronisk och oförutsägbar sjukdom 

innebär det en utmaning för den drabbade människan att känna kontroll över sin 

livssituation. Nivåer av upplevd kontroll påverkas av hur allvarlig sjukdomen är. En ökad 

känsla av kontroll över sin situation medför även ett ökat välbefinnande och en högre 

livskvalitet. Även om en människa inte själv kan känna kontroll över sin livssituation och sin 

sjukdom, kan det vara upplyftande att känna att människor runt omkring har kontroll över 

situationen. Även kontroll över andra saker i livet, utöver sjukdomen, kan också vara viktigt 

(Eccels & Simpson, 2011).  

Den existentiella förtvivlan som en del människor känner inför sin sjukdom har, i tidigare 

forskning, visats ibland felaktigt beskrivits som depression. Vidare har tidigare forskning 

visat att förtvivlade människor inte bara är deprimerade, utan upplever en överväldigande 

känsla av demoralisering, hopplöshet och avsaknad av mening inför döden. Denna känsla av 

förtvivlan ser man oftast hos människor som känner sig som en börda för sin omgivning. 

Människor som reagerar på sin sjukdom med förtvivlan tenderar i högre utsträckning att 

utveckla suicidtankar med förhoppning om assistans för att förkorta sitt lidande (Blackhall, 

2012).  

 Begreppet försoning 2.2.2

I tidigare forskning har försoning främst belysts som något sekundärt till människors 

upplevelser av lidande.  Ett sätt att beskriva försoning har varit som acceptans, vilket innebär 

en acceptans gentemot livet som det är just nu. Acceptans kan även det beskrivas på olika 
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sätt, som exempelvis att få en ny syn på sig själv där försoningen gör det möjligt att ändra sin 

syn på livet. Utifrån denna omvärderade syn på sig själv och på sitt liv kan människan 

återigen känna kontroll över sin tillvaro. Försoning innebär även att känna harmoni inför sitt 

eget jag och att förflytta sig framåt mot acceptans (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 

2011). 

Inom vårdvetenskapen har, enligt Gustafsson (2012), begreppet försoning främst tolkats som 

något som sker inom människan. Vidare kan försoning relateras till de synonymer till 

försoning som används inom vårdvetenskapen; övervinnande, uthärdande, upprättande, 

enande samt renande. Således kan försoning ha flera olika innebörder. Försoning kan ses 

som ett personligt övervinnande över sin livssituation samt det lidande som tidigare varit 

outhärdligt. Ett annat perspektiv på försoning är att bli fri från känslor av skuld och skam 

genom en ny syn på livssituationen. Hos den försonade människan kan försoning innebära 

att det lidande som tidigare varit outhärdligt nu blivit förenligt med hälsa och således ses 

lidandet som uthärdligt. Att skapa en ny bild av sig själv som en ny enhet kan vara en form av 

försoning. Försoning är ett begär hos människan för att skapa helhet. Detta innebär att den 

försonade människan har skapat en ny mening. 

 Försoning inom palliativ vård 2.2.3

I tidigare forskning inom palliativ vård har innebörden av försoning förklarats som att kunna 

acceptera att livet snart är slut. Detta innebär då en tillfredställelse med både livet och med 

döden. En döende människa kan med ett ökat andligt fokus komma till försoning med familj 

och med sin mentala hälsa. Därav är försoning en av de huvudsakliga delarna som en döende 

människa kämpar med (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2011). Vidare har tidigare 

forskning visat att det västerländska synsättet på döden generellt har präglats av förnekelse, 

vilket kan vara ett resultat av människans psykologiska förmåga att hantera svårigheter. 

Förnekandet av döden kan dock innebära ett problem för den palliativa vården och öka 

obehaget hos människor inom palliativ vård. Därför är det, i klinisk praxis, önskvärt att 

människan accepterar döden och den palliativa vården. Förnekandet av döden är en naturlig 

del av försvarsmekanismer när en människa får ett besked om en obotlig sjukdom som leder 

till döden, men med tiden och genom stöttning av personer i omgivningen får människan 

hjälp att komma över detta förnekande (Zimmermann, 2012). Vidare har tidigare forskning 

visat att döden i det västerländska samhället idag inte har en fundamental plats i tillvaron. 

Döden framställs i media, genom nyheterna samt i filmer, och på så sätt isoleras den 

naturliga döden från vardagen. Död blir något avlägset som inte hör hemma i det vanliga 

livet. När en människa blir dödligt sjuk ställs både den sjukdomsdrabbade och anhöriga inför 

svårigheter med att acceptera och förhålla sig till döden. Attityden till den annalkande döden 

påverkas av faktorer som värderingar, kultur samt sociokulturella aspekter. Vidare påverkas 

attityden och välbefinnandet hos den döende människan av hur denne tar sig igenom 

sorgearbetet fram till acceptans gentemot döden. Tidigare forskning har även visat att 

acceptans är det önskvärda hos döende människor, även om acceptans i sig inte är något 

konstant. Människans attityd gentemot döden och sin livssituation kan pendla mellan olika 

känslolägen (Olokor, 2011). Vidare har tidigare forskning inom palliativ vård visat att 

acceptans gentemot döden är det mål som eftersträvas och kan uppnås genom att människan 
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får leva ut sina känslor och får tröst, stöttning och rådgivning av vårdpersonal.  Acceptans 

kan då även ses som ett tillstånd med frånvaro av rädsla och förtvivlan. Accepterandet av 

döden är inte bara centralt för den sjukdomsdrabbade, utan även dennes familj. Acceptans är 

inte enbart målsättningen med den palliativa vården, utan även en central faktor för 

tillfredställande död (Zimmermann,2012).  

Vetenskapliga studier har visat att människor som vårdas palliativt anser att den andliga 

dimensionen vara av stor betydelse samt en viktig del för att kunna söka mening, syfte och 

transcendens i livet. Både religiösa och icke-religiösa aspekter av andlighet uttrycks bland 

annat som starka andliga komponenter i familjerelationer, innebörden av en högre makt 

samt andliga metoder som fungerat som en viktig faktor för att ge styrka, trygghet och hopp 

(Asgeirsdottir m.fl., 2013). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Försoning utgör en central del i Erikssons (1994) teori om lidande. Lidandet tillhör livet, men 

trots detta vill inte människan lida. Vid outhärdliga lidanden ställer sig den lidande 

människan frågor kring varför just han eller hon blivit drabbad. Mötet med lidandet och 

människors reaktioner kan delas in i fem olika beteendemönster. Ett angreppssätt gentemot 

lidande kan vara att försöka förinta lidandet, andra sätt är förakt gentemot lidandet, att 

försöka fly från lidandet genom att förneka det, att resignera i lidandet eller att försöka hitta 

en mening med lidandet. Det gemensamma för alla angreppssätt är att människan 

eftersträvar att lindra lidandet. Lidandet beskrivs som något unikt för varje människa. 

Lidandet kan innebära en förlust av värdighet och känslor av skuld och kan således ses som 

en uppoffring för att kunna försonas med lidandet. Offertanken är sammanbunden med 

försoningstanken, där människan försöker finna försoning med lidandet genom att förklara 

det med att han eller hon fått offra något. Genom att se lidandet som en uppoffring av något 

ges lidandet en mening och således en förklaring och försoning. 

Lidande och försoning beskrivs i en gemenskap där de samverkar. Lidandet i sig behöver 

genomgås för att en människa ska kunna komma till försoning. Lidandet går igenom olika 

faser, där försoning beskrivs som det slutgiltiga steget och således slutet på lidandet. För att 

nå till stadiet av försoning krävs att människan som lider får leva ut sitt lidande, får 

bekräftelse på sitt lidande samt utrymme att lida. Vidare innebär försoning att människan 

möter sig själv och kommer närmare sin egen andlighet. Den personliga utvecklingen sker 

när människan ställs inför ställningstaganden i existentiella frågor. Försoning innebär att 

människan ödmjukt genomgått sitt lidande och utvecklats till beredskap för att möta sitt öde. 

Människan som däremot gett upp och inte orkar kämpa emot längre kan dock felaktigt tolkas 

som en människa som försonats med sitt lidande. Gränsen mellan hopplöshet och försoning 

kan ibland vara hårfin. Försoning kan även beskrivas som ett skapande av en ny helhet, en ny 

mening. Detta kan uttryckas olika hos olika människor. Oavsett en människas försoning och 

väg dit så krävs en ödmjukhet hos den lidande människan för att våga och kunna känna tro, 

hopp och kärlek. Hoppet är fundamentalt för att kunna försonas med lidandet. Kärleken gör 

att lidandet kan bli uthärdligt och att den lidande människan kan rikta sig från sig själv och 
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istället emot sina medmänniskor. Tron ger lidandet och livet mening och gör således lidandet 

uthärdligt, vilken kan innebära en tillvaro av försoning (Eriksson, 1994).  

2.4 Problemformulering 

ALS är en obotlig förlamningssjukdom, där människan oftast avlider inom tre till fyra år efter 

insjuknandet. Idag är det fortfarande ingen som vet varför sjukdomen uppstår. Att få en 

diagnos som ALS innebär i princip att få sitt eget dödsbesked. Trots att de kognitiva 

funktionerna oftast förblir opåverkade av sjukdomsförloppet, kan den drabbade människans 

mentala välbefinnande påverkas. Om man kan försonas med sitt öde och lidande kan det 

innebära en större chans att kunna acceptera det livet har fört med sig. Försoning beskrivs i 

tidigare forskning som en acceptans gentemot livet och att livet snart kommer ta slut. 

Försoning är något som sker inom en människa och anses vara det önskvärda för människor 

inom palliativ vård. Om en döende människa kan acceptera att livet snart är slut kan detta 

medföra en tillfredsställelse med både döden och livet. Vidare kan angreppsättet gentemot 

lidandet och vägen mot försoning beskrivas som en individuell process. Inom palliativ vård är 

försoning med döden ett mål som eftersträvas. Genom att människan får leva ut sina känslor 

samt erhålla tröst och stöttning från vårdpersonal kan lidandet lindras. Därför är 

förhoppningen att studien ska kunna ge vårdpersonal större förståelse samt kunskap kring 

hur försoning, hos döende människor, kan komma till uttryck i klinisk praxis. Konsekvensen 

av att inte ha försonats med sitt öde kan innebära att den döende människans sista tid i livet 

präglas av rädsla, avsaknad av acceptans och dödsångest.  Denna konsekvens motiverar 

varför kunskap inom ämnesområdet försoning är önskvärt hos vårdpersonal. Då den tidigare 

forskningen främst belyst vad begreppet försoning innebär är förhoppningen med studien att 

kunna identifiera och synliggöra hur försoning faktiskt kommer till uttryck hos människor 

som drabbats av den livsförkortande sjukdomen ALS. Funderingen uppkommer då kring 

huruvida det ens är möjligt för människor med diagnosen ALS att ge uttryck för försoning 

med sin sjukdom och livssituation. 

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka om och i så fall hur människor med diagnosen ALS ger uttryck för 

försoning med sin dödliga och snabbt progressiva sjukdom.  
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4 METOD 

I metoden framkommer studiens design, de urval som gjorts för studien, hur data har 

samlats in, genomförandet av studien, dataanalys samt avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Design 

I och med att syftet är att undersöka om, och i så fall hur, människor med diagnosen ALS ger 

uttryck för försoning med sin dödliga och snabbt progressiva sjukdom var en kvalitativ analys 

av narrativer passande. Därför valdes analysen att utföras inspirerat av Lundmans och 

Hällgren Graneheims (2008)  metod för kvalitativ innehållsanalys. Den djupgående analysen 

syftar till att undersöka om människor med sjukdomen ALS ger uttryck för försoning med 

sina öden och i så fall hur detta synliggörs. En biografi innebär en berättelse om hur en 

människa upplever världen eller sin tillvaro och kan således utgöra en källa för analys av hur 

människor i olika livssituationer upplever sitt liv (Dahlborg Lyckhage, 2006a). Den 

kvalitativa ansatsen innebär att fokus läggs på ett fenomens egenskaper, hur människor 

uppfattar detta samt hur fenomenet påverkar de berörda personerna (Dahlborg Lyckhage, 

2006b).   

4.2 Urval och datainsamling 

Urvalet av självbiografier baserades på att böckerna skulle vara skrivna av författare som 

själva drabbats av ALS samt att författarna skulle vara bosatta i Sverige, vårdas inom svensk 

sjukvård samt att biografierna skulle vara skrivna på svenska. Detta urval grundades på 

tanken om att vården och stöttningen som ges till människor med ALS kan skilja sig åt 

mellan olika länder. De självbiografier som söktes var högst tio år gamla, då vården kan ha 

förändrats de senaste åren i och med ökad forskning inom området samt den nya verksamma 

bromsmedicinen Rilutek. Eftersom det var svårt att hitta tillräckligt många självbiografier 

som passade inom urvalskriterierna så inkluderades även tre böcker där författarna 

assisterats i skrivandet av någon närstående. Sammanlagt hittades fyra böcker som passade 

inom de nya urvalskriterierna. En av självbiografierna är författad av en man, men generellt 

var det lättare att hitta självbiografier författade av kvinnor som drabbats av ALS. 

Informationskällor som bloggar, dokumentärer och romaner exkluderades för att öka 

trovärdigheten i analysarbetet av det insamlade materialet. Självbiografierna som valdes ut 

till studien hittades på sökmotorn Google genom sökorden ”ALS självbiografi” och valdes 

sedan ut från referenslistor på tidigare C-uppsatser, vilket resulterade i tre självbiografier. 

Dessa var Lindquists (2004) biografi ”Ro utan åror”, Sandgrens och Sandgrens (2005) 

biografi ”Ett år med ALS: en smygande sjukdom” samt Abram-Nilssons och Axelssons (2003) 

biografi ”Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död”. För att de skulle uppfylla kraven 

kontrollerades urvalskriterierna sedan genom sökning på självbiografiernas titlar på 

internet-bokhandeln Bokus. Ytterligare en passande självbiografi hittades genom sökorden 

”ALS” inom avdelningen biografier och memoarer hos internet-bokhandeln Adlibris. Denna 
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biografi var ”Diagnos: Pastor med ALS” författad av Lundmark och Beiron (2011). Ytterligare 

presentation av självbiografierna presenteras i bilaga 2.    

4.3 Genomförande och dataanalys 

Genomförandet av analysen utfördes inspirerat av Lundmans och Hällgren Graneheims 

(2008) metod för kvalitativ analys av empiriskt material. Analysen utfördes på narrativer i 

form av primärkällor. Studien syftade till att fokusera på det latenta innehållet i 

självbiografierna, för att på ett djupare plan skapa en förståelse av författarnas upplevelser. 

Inledningsvis bör det avgöras huruvida studien syftar till att fokusera på det manifesta eller 

latenta innehållet i självbiografierna. En manifest analys beskriver det synliga och uppenbara 

i en text medan en latent analys innefattar verbalisering av den underliggande meningen som 

texten förmedlar. 

Det första steget i analysen innebar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att 

bekanta sig med materialet. Författarna till examensarbetet läste texterna upprepade gånger 

tills huvuddragen och helheten i berättelserna kunde återges. I enlighet med Lundmans och 

Hällgren Graneheims (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys avsåg steg två att 

systematiskt gå igenom texten med fokus på vad som berättades, hur det lades fram samt att 

relatera innehållet i berättelsen till studiens syfte. Detta utförs genom att lokalisera 

meningsbärande enheter. Utifrån studiens syfte lokaliserades 73 meningsbärande enheter, i 

vilka författarna gav uttryck för det som ansågs betydelsefullt utifrån studiens syfte. Dessa 

skrevs ned i sin helhet för att försäkra att inga ord togs ur sitt sammanhang. Vidare skrevs de 

ned utan någon speciell inbördes ordning samt utan källhänvisning för att således kunna 

skapa en ny helhet av de meningsbärande enheterna. Nästa steg i analysen innebar enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att de meningsbärande enheterna komprimerades 

till korta och koncisa meningar. Här var det viktigt att kärnan i innehållet fortfarande tydligt 

framgick. Utifrån Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) metod fortgick analysen 

genom abstrahering av de komprimerade meningsbärande enheterna. Detta innebär att 

ytterligare förkorta meningsenheterna, där texten ska vara koncis och kärnfull. 

Abstraktionernas validitet fastställdes genom jämförelse mellan abstraktionerna och de 

meningsbärande enheterna samt de komprimerade texterna för att försäkra att alla dessa 

överensstämde med varandra.  

Enligt Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys 

innebar nästa steg i analysen skapandet av sub-teman. De sub-teman som framkom i 

analysen kategoriserade flera abstraktioner med snarlikt innehåll. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att en abstraktion endast kan innefattas i ett sub-tema.  Sub-

temats benämning ska vara relevant för innehållet i sub-temat och de sub-teman som skapas 

ska vara tydligt avskilja från varandra. Detta resulterade i att sex sub-teman skapades, där tre 

av dem var relaterade till hur försoning kan uttryckas och de resterande tre var relaterade till 

hur försoning kan möjliggöras. Vid skapandet av sub-teman frångicks fokus på det manifesta 

innehållet i meningsenheterna till att fokusera på den latenta innebörden. Här skedde 

således en tolkning av vad författarna egentligen gav uttryck för i de meningsbärande enheter 
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som identifierats i biografierna. Avslutningsvis skapades, i enlighet med Lundmans och 

Hällgren Graneheims (2008)  metod, teman som skulle fånga in den röda tråd som fanns 

gemensamt inom ett antal sub-teman. Skapandet av teman är således ett sätt att binda 

samman det latenta innehållet i de sub-teman som framkommit i analysen. Analysen 

resulterade i två teman, som vardera innefattade tre sub-teman. Ett exempel på hur 

analysarbetet genomförts presenteras i bilaga 3.  

4.4 Etiska överväganden 

I forskningsetiska principer ingår fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som berörs av 

forskningen ska informeras om forskningens syfte. Konfidentialitetskravet syftar till att ge 

personerna som ingår i en undersökning rätt till konfidentialitet och personuppgifter ska 

hanteras så att de inte blir tillgängliga för obehöriga. Samtyckeskravet innebär att de som 

deltar i en undersökning själva har rätten att bestämma över sitt medverkande. I enlighet 

med samtyckeskravet ska samtycke alltid mottagas från deltagare som deltar aktivt i studien, 

men det finns inget krav på att efterfråga samtycke om studien bygger på offentlig 

information från deltagarna i studien. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna 

om enskilda individer enbart får nyttjas i forskningssyfte. Vidare får inte den insamlade 

informationen användas av utomstående för att bedriva annan verksamhet med annat uppsåt 

än det som avses med studien. De forskningsetiska principerna bygger på forskningskravet 

samt individskyddskravet, vilka innebär att samhället och individerna gynnas av forskning 

som ger ökad kunskap inom ämnesområden som är relevanta för allmänhetens 

välbefinnande. Detta får dock ej verka som kränkande eller psykiskt eller fysiskt skadande för 

en enskild individ. (Vetenskapsrådet, 2009).  

Relaterat till studiens syfte anses inte att etiska problem som berörs av 

konfidentialitetskravet och informationskravet kommer att uppstå i studien. Utifrån 

samtyckeskravet krävs inte heller samtycke från deltagarna i studien, då ingen av dem deltar 

aktivt. Vidare bygger studien på offentligt material, vilket även det medför att det inte krävs 

något samtycke från deltagarna i studien. I enlighet med forskningskravet och 

individskyddskravet är även studien etiskt försvarsbar, då det är gynnande för allmänheten 

med ökad förståelse och kunskap kring ämnesområdet försoning inom vården. Studiens 

resultat samt analys relaterat till nyttjandekravet medför att det som presenteras i studien 

inte får användas i annat syfte än det som avsetts med studien (Vetenskapsrådet, 2009). 

Vidare bör belysas att biografierna ursprungligen inte är författade för att klargöra hur 

försoning kan uttryckas. Detta bör tas i beaktande för att förhindra att biografierna 

övertolkas för att överensstämma med studiens syfte. Vid analysarbetet av materialet bör 

därför förförståelse hos studiens författare i så stor utsträckning som möjligt försöka bortses 

ifrån, för att så långt som möjligt bevara det som författarna till biografierna förmedlar.  

Andra etiska funderingar kring analys av självbiografier kan utvidgas till tankar om att 

självbiografierna läses, tolkas och kategoriseras utifrån ett syfte. Då ingen av författarna 

längre lever så har de ingen möjlighet att ifrågasätta eller rätta tolkningen om den inte skulle 
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stämma överens med författarens intention med sin självbiografi. Dock kan fortfarande 

anhöriga, som då ses som tredje person, ha åsikter om studiens resultat. Enligt 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2009) kan samtycke efterfrågas från berörda parter om 

studien syftar till att undersöka levandsbeskrivningar som kan innehålla aspekter av privat 

natur. Dock ansågs inte detta relevant då studien enligt forskningskravet (Vetenskapsrådet, 

2009) kan anses som önskvärt för ökad kunskap som bör kunna gynnavårdpersonal inom 

sjukvården. I enlighet med lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(1960:729) får citat användas från offentliggjorda verk om de stämmer överens med 

ändamålet för valet av citering. Således bör citeringen i studien överensstämma med den 

lagstiftning som finns kring upphovsrätten.  

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras de analysresultat som framkommit i studien. Resultatet är indelat i 

två teman, uttryck för stunder av försoning och faktorer som kan möjliggöra försoning. De 

innefattar vardera tre sub-teman. Teman och sub-teman utgör tillsammans en uppdelad 

kontext och kan således inte enbart tolkas var för sig då de samverkar tillsammans.  

5.1 Uttryck för stunder av försoning 

I det här temat presenteras tillfälliga upplevelser och tillstånd som framkommit i analysen 

som uttryck för stunder av försoning. Enligt studien kunde försoning komma till uttryck som 

stunder med upplevelser av tillfredställelse, tillstånd av uthärdligt lidande samt upplevelser 

av trygghet genom existentiella funderingar.  

 Uthärdligt lidande   5.1.1

I analysen framkom att försoning kunde uttryckas som uthärdligt lidande, vilket framgick av 

att människorna som drabbats av sjukdomen ALS förmedlade upplevelser av stunder där 

lidandet kunde tolkas som uthärdligt. Vad stunder av uthärdligt lidande innebär var 

individuellt och kunde även innebära stunder med upplevelser av acceptans gentemot hur 

livssituationen såg ut. Stunderna med upplevelse av uthärdligt lidande kunde komma till 

uttryck genom att minnas, att tänka på en tillfredsställande död eller människans inställning 

till sin situation.   

Upplevelser av stunder med uthärdligt lidande, genom människans inställning till sin 

situation, kunde uttryckas genom att människorna med diagnosen ALS beslutade att härda ut 

lidandet och sjukdomen. Detta kunde innebära att fortgå med sitt dagliga liv så fullt ut som 

möjligt utifrån de nya förutsättningar som rådde. Det kunde visa sig genom att de människor 

som drabbats av sjukdomen ALS anpassade sig till ovissheten som sjukdomen medförde. 
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Genom inställningen att ta ett steg i taget kunde ovissheten bli hanterbar, vilket kunde 

medföra ett uthärdligt lidande. Vidare kunde det uthärdliga lidandet uttryckas genom 

inställningen om att inte vara sitt lidande, trots tillvaron i lidande. Uthärdandet av lidandet 

kunde även gestaltas genom möjligheten till att ibland kunna uppleva inre ro.  

I analysen framkom att ett sätt att ge uttryck för uthärdligt lidande kunde vara att tid 

spenderades på att minnas, då sjukdomen kunde medföra en högre värdesättning av minnen. 

”I en förlamad människas huvud finns mycket fingerfärdighet. Ett sätt att minnas. Ungefär 

som den svältfödde fången som fantiserar om delikatesser. Eller kärleksakter han upplevt. Jag 

antecknar. Ett vacker papper och en svart tuschpenna av god kvalitet. Namnteckningen. En 

liten böj på a. Binda ihop n och l. Snits på q och ett t som går i dur. Sist prickarna över i:na. 

Jag slår in paket. För raspet i papperet som jag klipper. Virar snöre runt. Och så rosetten. 

Ögla, omslag, ögla och dra. Jag stickar. Lägger upp maskor. Stickar aviga och räta. Det är jag 

inget vidare på, men det är ju bra övning. Jag lagar mat. Skivar vitlök, river doftande 

timjanblad och lägger det med olivolja och havssalt på en rejäl bit torsk. Jag putsar koppar. 

Jag smeker. Kör bil. Jag rensar svamp. Ogräs. Lägger en pålstek. Kittar fönster. I minnet. Inte 

glömma.” (Lindquist, 2004, s 183)  

Citatet ovan styrker att människor med sjukdomen ALS kunde uppleva stunder av uthärligt 

lidande genom att tänka på allt de tidigare kunnat utföra. Fokus kunde då ligga på dagliga 

sysslor som vanligtvis tas för givet, som exempelvis att kunna skriva sin namnteckning och 

putsa koppar. 

Det uthärdliga lidandet kunde även innefatta funderingar kring att få dö smärtfritt och utan 

dödsångest. Detta kunde visa sig genom att inkludera döden, genom exempelvis givande 

samtal med närstående eller vårdare om döendet. Vidare kunde det uthärdliga lidandet 

uttryckas genom tankar, med frånvaro av upplevelser av förtvivlan, på döden och var den 

optimalt skulle ske. Tankarna kring döden kunde då innebära en rofylld inställning till 

döendet.  

Ett uthärdligt lidande genom accepterande av livssituationen kunde uttryckas som stunder 

med frånvaro av bitterhet eller genom förmågan att kunna se framåt i livet trots sjukdomen. 

Vidare kunde accepterandet av livssituationen innebära att människorna med diagnosen 

ALS, trots sjukdom, kunde se det roliga som livet erbjuder. Acceptansen kunde även visa sig 

genom möjligheten att förstå sina egna reaktioner utifrån livssituationen eller genom uttryck 

för att känna sig utvald. Vidare kunde acceptansen yttra sig genom att människorna med 

sjukdomen ALS gav uttryck för upplevelsen av att vara okej med situationen.  

 

 Tillfredsställelse  5.1.2

Försoning kunde uttryckas genom tillfälliga upplevelser av tillfredsställelse. Enligt analysen 

kunde denna form av tillfredsställse exempelvis bero på stunder av gemenskap eller genom 

samvaro med individuellt glädjande faktorer. Vidare framgick att upplevelser av 
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tillfredsställelse kunde komma till uttryck genom att människorna med sjukdomen ALS 

kunde uppleva en stark närvaro i nuet.  

Stunder med upplevelser av tillfredsställelse kunde urskiljas vid samvaro med skog och 

natur, antingen enskilt eller tillsammans med andra. Detta kunde innebära att stunder av 

tillfredsställelse möjliggjordes genom förmågan att kunna sa det vackra runt omkring sig, 

trots upplevelsen av lidande. Upplevelser av tillfredsställelse i samvaro med naturen kunde 

innebära att naturen kunde agera fristad, där människan kunde få möjlighet att koppla bort 

tankarna från sjukdomen för en stund.  

Ett annat sätt att uppleva stunder av tillfredsställelse, genom att koppla bort sjukdomstankar, 

kunde vara genom förmågan att glädjas över upplevelser och förnöjelser i livet. Dessa stunder 

av tillfredsställelse kunde uppstå vid upplevelser av individuella glädjekällor. Glädjekällor, 

som medförde upplevelser av tillfredsställelse, kunde innebära sådant som människan 

uppskattat även innan sjukdomsdebuten. Det behövde inte vara storartade upplevelser utan 

kunde innefatta exempelvis en födelsedagsfest, en vernissage, en båtutflykt eller ett skönt 

bad. Detta kunde innebära möjligheten att känna närvaro i livet och förmågan att ta tillvara 

på nuet.  

Stunder med upplevelser av tillfredsställelse kunde uppstå i relation till gemenskap med, för 

människan, betydelsefulla medmänniskor. Trots talsvårigheterna, som människor med 

sjukdomen ALS kunde uppleva, framkom det uttryck för upplevelser av tillfredsställselse i 

samvaro med medmänniskor som de kände tillit och förtroende för. I sådana situationer, 

innefattande tillit och förtroende, kunde umgänget fungera även utan tal. Stunder med 

upplevelser av tillfredsställelse i gemenskap med medmänniskor kunde även komma till 

uttryck genom stunder med upplevelser av harmoni.  

”Tack och lov för vänner. De behöver inte vara långa och djupa samtal. Huvudsaken är att 

man får känna sig ihågkommen och älskad. Sedan kommer många och hälsar på också. 

Särskilt ute i Algryt. Då blir det fest hos oss i trädgården, vid köksbordet eller i 

vardagsrummet. Då lever jag upp och alla finns med. Humorn, sången och musiken, allvaret, 

minnena och bönerna. Vi har det jätteroligt och just nu kan jag knappast med ord beskriva, 

vad de betyder för mig.” (Beiron & Lundmark, 2011, s 69) 

Samvaron med närstående kunde upplevas som ovärderligt och gemenskapen kunde 

medföra en upplevelse av lycka. Således kunde umgänget med närstående innebära en källa 

till stunder av upplevelser med tillfredsställelse. I citatet ovan framgår även att stunder med 

upplevelser av tillfredsställelse kunde uppstå när en människa fick känna sig älskad och 

ihågkommen. 

 Existentiella funderingar 5.1.3

I analysen identifierades existentiella funderingar som kunde relateras till begreppet 

försoning, då de kunde resultera i upplevelser av trygghet. De existentiella funderingarna 

som medförde upplevelser av trygghet kunde delas in i religiösa och icke-religiösa perspektiv. 

Till de icke-religiösa perspektiven inkluderades även tankar med fokus på själen som 

fristående. 
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De icke-religiösa funderingarna som ingav upplevelser av trygghet kunde innefatta tankar 

kring själavandring samt utveckling av en individuell tilltro till någon form av högre makt. 

Oavsett vad tilltron sattes till ingav det upplevelsen av att funderingarna resulterade i ökad 

upplevelse av trygghet. I analysen framkom att det som tilltron sattes till är individuellt och 

kunde då till exempel vara havet, dess inneboende kraft och ständiga livfulla rörelse. Ett 

annat exempel som visar på hur formen av tilltro till en högre makt är individbaserat kunde 

vara genom tron på själavandring. Där tanken på att återfödas eller återskapas som något 

annat kunde inge en människa upplevelsen av trygghet.  

”Detta dels om att bada, dels om att göra bilder, dels om att byta element för gott, t.ex. bli död. 

Bli omöjlig på ett sätt, utesluter ju inte andra möjligheter. Eftersom vi har våra förfäder och 

våra förfäders fiskar som olja i våra bilar, kan man tänka sig en fortsättning som damm i ett 

hörn, virvla i solen. Det finaste vore nog att träffas över Atlanten och blåsa en bit 

tillsammans.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s 112) 

I citatet ovan framkommer hur trygghet kunde inges genom tankar kring själen som 

separerad från den sjuka kroppen. Detta kunde då gestaltas genom funderingar kring 

själavandring för att söka tröst och trygghet i situationen. Liknande sätt att söka tröst genom 

existentiella funderingar kunde vara att se själen som okränkbar, onåbar och att tanken var 

fri, vilket kunde inge känslan av trygghet. Då den sjuka kroppen och de förlorade förmågorna 

kunde medföra ett behov av daglig assistans kunde en människa uppleva trygghet genom att 

tänka på sin själ som en egen enhet dit ingen annan når.  

Till de religiösa aspekterna i sökandet efter trygghet kunde uttryck för den kristna 

offertanken inkluderas. I analysen framkom den kristna offertanken genom den 

sjukdomsdrabbade människans frågeställningar kring varför sjukdomen drabbade just 

honom eller henne. Den kristna offertanken kunde innebära en förklaring till livets 

svårigheter och prövningar och således medföra upplevelser av trygghet. Ett annat sätt att 

inge trygghet, genom försök till förklaring, kunde vara inställningen att sjukdomen är en 

prövning inför andevärlden. Fortsättningsvis kunde de religiösa funderingarna innebära att 

tilltron sattes till en andlig högre makt, så som tron på Gud. En sådan tilltro till en allsmäktig 

Gud kunde medföra upplevelser av trygghet för människan. Upplevelser av trygghet kunde 

även ske genom tankar på att Gud har en plan för varje enskild människa, vilket även 

framkom i analysen. Vidare kunde detta uttryckas genom tron på att Gud har allt under 

kontroll samt tron till Guds kärlek och omtanke. Tilltron till en högre makt kunde även 

innebära upplevelser av att inte vara ensam i situationen. Detta gav i sin tur uttryck för att 

kunna inge upplevelser av tröst och trygghet.  

5.2 Faktorer som kan möjliggöra försoning 

I det här temat presenteras hur förändrade perspektiv, tröstsökande och meningsskapande 

av sjukdomen kunde vara faktorer som skapade förutsättningar för försoning. I analysen 

framkom bland annat att förutsättningar för försoning kunde skapas genom att den 

sjukdomsdrabbade försökte göra något meningsskapande av sin livssituation. Andra faktorer 

som skapade förutsättning för försoning var sökandet efter sätt att finna tröst för att skapa 
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tillstånd med frånvaro av rädsla. Vidare uppmärksammades personliga förändringar samt 

förändrade livssyner som faktorer som bidrog till möjligheten att komma till försoning med 

sjukdomsödet.  

 Nya perspektiv 5.2.1

I analysen framkom det att utvecklandet av nya perspektiv kunde ses som en faktor som 

kunde möjliggöra försoning.  Detta kunde innebära att synen på sig själv och på livet 

förändras, således kunde en ny helhet skapas. Utvecklandet av nya perspektiv kunde också 

medföra att människan fick nya insikter om vad som var viktigt i livet. 

Till personliga förändringar kunde förbättrad självkänsla och självförtroende innefattas. 

Andra personliga förändringar som framkom i analysen kunde vara att en människa blev mer 

saklig och rättfram med vilja och intuition under sjukdomsförloppet. Detta kunde vara en 

påföljd av att tiden upplevdes enbart räcka till för sanning och konversationer som upplevdes 

som relevanta. Kraften till de förändringar som skedde hos den dödssjuka kunde komma 

ifrån en inneboende kraft som tidigare inte märkts. De personliga förändringarna kunde även 

innebära att lidandet kunde ge styrka och inställningen om att anden var frisk trots att 

kroppen var sjuk.  De personliga förändringarna kunde verka som faktorer som kunde 

möjliggöra försoning genom att den personliga utvecklingen medförde nya strategier för att 

hantera livssituationen samt ett nytt sätt att se på sig själv som aktör i nuet.   

Ett annat sätt som personliga förändringar kunde komma till uttryck var genom nya 

förhoppningar i livet. Detta kunde innebära att frågor, som tidigare inte varit relevanta för 

människan, efter insjuknandet blev fundamentala. Det kunde till exempel innebära att 

autonomi och integritet fick en ny och högre prioriterad plats i människans tillvaro. De 

personliga förändringarna kunde också innebära uttryck för en utveckling av självdistans 

som kunde möjliggöra förmågan att se något komiskt i en annars tragisk situation. 

Självdistansen kunde medföra en högre värdering av situationskomik.  

Den förändrade synen på livet, som kunde ske efter insjuknandet, kunde uttryckas genom 

omvärdering av vad som var viktigt i livet. Detta kunde innebära att saker som tidigare 

upplevts som mindre betydelsefulla efter sjukdomsdebuten, kunde framstå som oerhört 

viktiga. I analysen framkom att den förändrade livssynen kunde innefatta att det blev mer 

påtagligt att livet var det mest värdefulla som fanns. Den förändrade livssynen kunde 

medföra att människorna med diagnosen ALS prioriterade sin tid och energi på det som 

upplevdes som mest värdefullt för människan, vilket kunde skapa möjligheter för stunder av 

försoning.  

Möjliggörandet för stunder av försoning genom omprioriteringar kunde även åstadkommas 

genom att människan utvecklade nya insikter. Dessa insikter kunde gälla vad som var viktigt 

att prioritera i livet, hur sinnesstämningen kunde påverka hälsan eller upplevelsen av den 

egna hälsan. Vidare kunde insikterna medföra förnyade sätt att bedöma sin egen förmåga. 

Detta kunde uttryckas genom möjlighet att glädjas över de förmågor som kvarstod trots 

sjukdomen. Andra insikter kunde innebära att våga utföra otäcka, men nödvändiga saker, 

trots att det smärtade.  
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Utvecklandet av nya insikter kunde även komma till uttryck genom att tiden kunde få ny 

innebörd i och med sjukdomens snabba förlopp. Ett exempel på den typen av insikt kunde 

vara förhoppningen om de tre extra livsmånader som medicineringen med bromsmedicinen 

Rilutec kunde medföra. Till en början kunde tre extra månader kännas som kort tid men när 

det sattes i perspektiv till överlevnadstiden vid ALS, kunde tre månader framstå som 

värdefull extra tid.  

”-Ska vi se på min nya film, undrar han som precis fyllt nio och lägger ned vapnet på det vita 

duntäcket. Han håller mig i handen när vi lever oss in i orchers, alvers och hobers liv i två 

timmar och femtiotvå minuter. När har jag tidigare kunnat ge honom den tiden.” (Lindquist, 

2004, s 175) 

Vidare kunde insikten om tidens värde och hur tiden fördelades skapa möjligheter för 

människan att prioritera sin kvarstående tid på det som människan upplevde som viktigast, 

vilket styrks av citatet ovanför. 

 Tröst  5.2.2

Enligt analysen kunde tröst vara en faktor som kunde skapa möjlighet för stunder av 

försoning, genom att det kunde leda till ett tillstånd med upplevelse av frånvaro av rädsla. 

Tröst kunde komma till uttryck genom funderingar kring en tillfredsställande död eller 

genom att människan kunde skapa en förklaring till sitt insjuknande. Vidare kunde tröst, 

som medförde tillstånd med frånvaro av rädsla, uppnås genom lidandelindrande samtal med 

vårdare eller närstående. I analysen framkom även att tröst kunde uttryckas genom 

sysselsättning som genererade i upplevelse av välbefinnande.  

I analysen framkom att ett sätt att söka tröst kunde vara genom funderingar och 

förhoppningar om en tillfredsställande död. Detta kunde innebära en önskan om att få dö 

smärtfritt, värdigt, ångestfritt och rofyllt. Tröst kunde även inges genom att den dödssjuka 

fick bekräftelse på att döendet kunde få ske efter människans önskemål, exempelvis genom 

bekräftelse på att människan skulle göras i ordning utifrån sina önskningar efter det att 

döden inträffat. Vidare kunde tröst inges genom förhoppningar om att få dö i närvaro av 

närstående eller i samvaro med faktorer som kunde skapa upplevelser av trygghet.  

Vidare framkom att ett sätt att få tröst kunde vara genom samtal om lidandet och kring 

farhågor och funderingar inför döden. Vem de tröstingivande samtalen kunde ske med 

varierade utifrån sen enskilda människan, då vissa kunde uppleva tröst genom samtal med 

någon utomstående person medan andra kunde uppleva tröst genom samtal med närstående 

eller vårdpersonal. I analysen framgick även att tröstingivning kunde ske genom 

sysselsättning som skänkte glädje. Detta kunde även inkludera möjligheten att få tröst genom 

vistelse i miljöer som ingav upplevelser av välmående.  

I analysen framkom att ett sätt att söka tröst kunde vara genom försök att finna förklaring till 

varför sjukdomen bröt ut. En anledning till försöken att hitta förklaringar kunde vara strävan 

efter hanterbarhet av livssituationen. Det framgick, i analysen, att känslan av att kunna 
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hantera sin situation samt att få förståelse för varför sjukdomen bröt ut kunde vara 

tröstingivande vilket kunde bidra till tillstånd med frånvaro av rädsla.  

”Det står någonstans i läkartidningen att ALS kanske har något med radioaktivititet att göra. 

Jag tror på det verkligen. Jag kan tänka mej att det har sammanhang med vartannat. Jag har 

kämpat mot kärnkraft i alla år…Men vad har det spelat för roll…Jo, man hade ju planerat 24 

stycken så det blev ju lite färre i alla fall. Som lärare på Konstfack var jag en gång med en 

annan lärare på studiebesök bl.a. i uraniumpelletsfabriken i Västerås, och vi gick runt och 

guiden skulle visa upp en kartong små pellets, men det råkade inte ha nån botten så plötsligt 

låg en mängd pellets rullande på golvet, jag hjälpte till att ta upp dom, och märkte inte att 

guiden var mån om att ta på sej vita handskar innan han tog i dom… Och plötsligt kliade det i 

näsan och direkt efter att jag petat med fingret i näsan tänkte jag att detta kommer jag dö av!” 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s 86) 

Ett annat syfte till sökandet efter förklaring till sjukdomen kunde vara människans sökande 

efter en anledning till varför just han eller hon insjuknade i ALS.  I citatet ovanför framgår 

hur funderingar kring en förklaring till sjukdomen kunde uttryckas. 

 Meningsskapande  5.2.3

Ett annat sätt som kunde göra det möjligt att komma till försoning med sjukdomsödet kunde 

vara genom att försöka att skapa något meningsfullt av livssituationen. Detta kunde komma 

till uttryck genom dokumentering av livet med sjukdomen ALS. ”Började skriva på boken om 

ALS på min bärbara dator i sängen” (Sandgren & Sandgren, 2005, s ?) är en 

dagboksanteckning från en av författarna till självbiografierna som analyserades. 

Dagboksanteckningar av liknande karaktär är ofta återkommande i författarens självbiografi. 

Även andra människor med sjukdomen ALS valde att gestalta sina livssituationer och sina 

öden med ALS genom att författa dem i självbiografier. Syftet kunde vara att andra, vid 

behov, skulle kunna ta del av dokumenteringen. Människorna som drabbats av ALS kunde ge 

uttryck för en förhoppning av att kunna skapa något meningsfullt av sin livssituation och sin 

sjukdom. Detta genom att sprida budskap om hur livet och sjukdomen kan hanteras för att 

möjliggöra en tillfredsställande sista tid i livet. Utöver att skriva självbiografier valde även 

vissa människor med sjukdomen ALS att försöka påverka och sprida kunskap genom att 

använda sig av olika tillvägagångssätt för att nå ut till andra människor i behov av stöd. Detta 

kunde exempelvis vara genom att predika om att ta tillvara på livet, att ställa upp i intervjuer 

eller genom att författa en insändare i en tidskrift.  

Sammanfattningsvis kunde dessa försök till meningsskapande av livssituationen innebära 

förhoppning om att kunna hjälpa andra som fått en livsförkortande diagnos. Andra försök till 

meningsskapande genom dokumentering av sin livssituation kunde vara en vilja att förmedla 

att livet bör tas tillvara på under den tid som finns kvar. Meningsskapandet kunde även 

uttryckas genom uppmaning till att leva i nuet. Således kan det som en människa ser som 

meningsskapande av sin situation beskrivas som något individuellt. Hur en människa kan 

välja att ge uttryck för försök till meningsskapande går inte att generalisera, då olika 

människor har olika budskap som de kan vilja förmedla.  
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6 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras studiens metodval, resultatet av analysen och de etiska aspekter 

som funnits att förhålla sig till. 

6.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur människor med diagnosen ALS 

gav uttryck för försoning med sin dödliga och snabbt progressiva sjukdom, valdes analysen 

att utföras som en kvalitativ innehållsanalys av narrativer. Därför valdes analysen att utföras 

inspirerat av Lundmans och Hällgren Graneheims (2008)  metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden var relevant då den kvalitativa ansatsen innebär en djupgående 

analys av ett fenomen. En annan kvalitativ ansats kunde varit att utfört en intervjustudie med 

människor som insjuknat i sjukdomen ALS men då varken tiden för examensarbetet räckte 

till för en sådan studie samt att det inte är etiskt korrekt att, på kandidatnivå, utföra en 

intervjustudie med människor. I och med att syftet var att utföra en djupgående analys av hur 

människor med diagnosen ALS ger uttryck för upplevelser av försoning, ansågs det inte vara 

lämpligt att utföra analysen på vetenskapliga artiklar, då berättelser från primärkällor ansågs 

kunna ge de djupaste meningsinnebörderna. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ska alla meningsbärande enheter som 

framkommer i analysen inkluderas i resultatet. Detta ansåg författarna till examensarbetet 

vara en styrka i metoden då det medförde att resultatet omfattade hela analysen och att inga 

fynd sorterades bort. En svaghet med metodvalet var att författarnas beskrivning av metoden 

var svårförståelig. Trots detta studerades både deras artikel samt ett kapitel om metoden i en 

antologi. Det upplevdes som en nackdel att författarna givit för få exempel på hur metoden 

kan användas i analysarbete. Genom dialog med handledarna för examensarbetet kunde 

metodens tillvägagångssätt bättre förstås och således tillämpas på rätt sätt under 

analysarbetet.  

Generellt var urvalet av analysmaterial tillfredsställande då alla författare gav olika 

infallsvinklar samt att alla självbiografier kom till användning i analysen. Detta styrks av 

Dahlborg Lyckhages (2006a) påstående om att en biografi kan utgöra en tillfredsställande 

källa för analys av hur människor upplever sin livssituation. Vidare menar även Dahlborg 

Lyckhage (2006b) att en kvalitativ ansats har fokus på hur människor uppfattar ett visst 

fenomen samt hur fenomenet påverkar människor. Även detta styrker valet av analysmaterial 

då författarna av examensarbetet var ute efter att undersöka hur människorna påverkades av 

fenomenet ALS. Dock upplevdes en självbiografi vara svårtolkad då den var skriven i 

dagboksform, innehållande främst korta och koncisa meningar om författarens dagliga liv. 

Självbiografin fick trots detta inkluderas i analysen då de urvalskriterier som gjorts gjorde det 

svårt att hitta andra lämpliga självbiografier. Valet till att inte ändra urvalskriterierna 

grundades på tanken om att analysen skulle utföras på självbiografier som var författade av 

människor, med sjukdomen ALS, inom svensk sjukvård samt att självbiografierna inte skulle 

vara för gamla. Detta ställningstagande gjordes då resultatet kunde bli mer tillförlitligt och 
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aktuellt om analysen utfördes på så nytt material som möjligt, eftersom förutsättningarna för 

människorna med sjukdomen ALS kan ha förändrats i takt med sjukvårdens utveckling. 

Trovärdigheten vid kvalitativ ansats bedöms genom exempelvis konsensusförfarande. Detta 

innebär att författarna i studien reflekterar och diskuterar resultatet och analysen 

sinsemellan för att uppnå samstämmighet i tolkningen av texterna som analyseras (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Utifrån detta påstående bör resultatet vara trovärdigt då 

diskussion och reflektion förts kontinuerligt under hela processen mellan examensarbetets 

författare för att uppnå samstämmighet i resultatet. Vidare menar Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) att det även kan vara värdefullt för trovärdigheten om utomstående 

personer med kompetens inom forskning och inom ämnesområdet, under analysarbetet, 

granskar hur abstraktioner och kategorier som skapats överensstämmer med textinnehåll. De 

utomstående bör även bedöma huruvida tolkningen verkar trovärdig. Även detta styrker 

studiens trovärdighet då handledning och granskning av examensarbetet skett fortlöpande 

under arbetets gång.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påstår att ett resultat anses giltigt om det belyser 

det som är karaktäristiskt och representativt för det som var syftet att beskriva. Då resultatet 

av analysen överensstämmer väl med tidigare forskning och det som teoretiska perspektivet 

beskrivit som uttryck för försoning kan resultatet anses giltigt. Vidare besvarar resultatet 

studiens syfte då det beskriver det som var karaktäristiskt och representativt för fenomenet 

som undersöktes. Studiens tillförlitlighet styrks av att resultatet har varit möjligt att förankra 

i den tidigare forskningen samt det teoretiska perspektivet som framställts i bakgrunden. En 

svaghet med att utföra en analys av det latenta innehållet i en text kan vara möjligheten att 

författarna gjort misstolkningar. Detta kan innebära risken att stycken i texten, i så fall, 

felaktigt har tolkats som uttryck för försoning, när de egentligen inte varit det. Vidare styrks 

studiens överförbarhet genom att resultatet bör gå att överföra till att gälla även för andra 

livsförkortande sjukdomar. Överförbarheten kan möjliggöras genom att resultatet har kunnat 

förankras i både den tidigare forskning som utförts på människor med specifikt sjukdomen 

ALS, men även i den forskning som varit inriktad på människor inom palliativ sjukvård. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras och reflekteras de viktigaste fynden i studien relaterat till 

ett teoretiskt perspektiv samt den vetenskapliga förankring som presenterats i bakgrunden. 

En diskussion förs kring huruvida resultatet var det förväntade och om resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning. I resultatdiskussionen presenteras även studiens 

styrkor och svagheter. 

Resultatdiskussionen förs utifrån de mest centrala fynd som framkommit i analysen med 

hänsyn till studiens syfte. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall hur människor 

med diagnosen ALS kunde ge uttryck för försoning med sin dödliga och snabbt progressiva 

sjukdom. Eftersom begreppet försoning har många innebörder och kunde uttryckas på olika 

sätt, fokuserade analysen på att lokalisera olika uttryck som kunde tyda på försoning. I 
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analysen framkom att tillståndet försoning var dynamiskt och således kunde vara under 

kortare och längre stunder. Efter insikten om att försoning var ett pendlade tillstånd 

framkom även faktorer som kunde möjliggöra stunder av försoning. Detta styrks av Olokors 

(2011) påstående om att människans inställning till döendet och livssituationen pendlar 

mellan olika känslolägen.  

En reflektion som framkom under analysen var att stunder av försoning inträffade oftare än 

förväntat. Vidare reflekterades även över att stunderna av försoning varade under kortare 

perioder, vilket inte stämde överens med föreställningen som fanns om försoning innan 

studien utfördes. Innan analysen utfördes fanns förväntningen om att upplevelsen av 

försoning skulle vara ett mer eller mindre konstant tillstånd, men resultatet i analysen visade 

på att försoning är ett pendlande tillstånd som snabbt kunde växla mellan förtvivlan och 

acceptans. Dessutom reflekterades det över att resultatet verkligen visade exempel på att 

försoning är ett mångfacitterat begrepp och kunde uttryckas på olika sätt.  

Analysen resulterade i sex fynd som delades in i två olika huvudteman utifrån om de 

uttryckte stunder av försoning eller om de var faktorer som kunde möjliggöra stunder av 

försoning. De två huvudteman som framkom i analysen innehåller vardera tre komponenter 

relaterade till försoning och diskuteras vidare i följande underrubriker.  

 Stunder av försoning 6.2.1

Det som framkom som uttryck för stunder av försoning i analysen var stunder av uthärdligt 

lidande, upplevelser av tillfredsställelse samt upplevelser av trygghet genom existentiella 

funderingar. Vidare framkom i analysen att det var individuellt inom vilken form av uttryck 

för försoning som en människa oftast befann sig, trots att samtliga människor med 

sjukdomen ALS i studien någon gång gav uttryck för alla former för stunder av försoning.  

I analysen framkom att det uthärdliga lidandet kunde innebära acceptans gentemot 

livssituationen samt att livet snart skulle vara till ända. Detta kunde medföra funderingar 

kring möjligheten att få uppleva en tillfredsställande död. Gustafsson, Wiklund-Gustin och 

Lindström (2011) menar att försoning kan innebära acceptans gentemot hur livet ser ut just 

nu. Försoning kan dessutom innefatta en acceptans gentemot att livet snart kommer vara 

slut. Olokor (2011) anser att acceptans gentemot livssituationen och döden är det önskvärda 

hos döende människor för att skapa möjligheten till en harmonisk död. Utifrån dessa 

påståenden kan uttrycken för acceptans och förhoppningarna om möjligheten att få uppleva 

en tillfredsställande död, som framkommit i analysen, tolkas som uttryck för stunder av 

försoning. Vid reflektion över analysresultatet framkom att innan analysen utfördes fanns 

tron om att försoning främst skulle uttryckas som acceptans gentemot den förkortade 

livstiden som ALS innebär. Således blev det en förvånande och intressant insikt att stunder 

av försoning kunde innebära många olika former av uthärdligt lidande.  Vidare reflektioner 

innefattade funderingar kring att det kan finnas mer möjligheter och större förhoppningar 

om att människor som närmar sig döden faktiskt kan få uppleva stunder av försoning. Detta 

på grund av att det finns många individuella sätt att uppleva dessa stunder med uthärdligt 

lidande. 
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Vidare framkom i analysen att det uthärdliga lidandet kunde komma till uttryck genom 

människans inställning till att härda ut lidandet vilket medförde att människan kunde 

befinna sig i lidandet utan att vara sitt lidande. Detta styrks av Gustafssons (2012) påstående 

om att försoning inom vårdvetenskapen kan innebära uthärdande av livssituationen. 

Avslutningsvis framkom i analysen att det uthärdliga lidandet kunde vara individuellt och 

även innefatta exempelvis tillstånd med avsaknad av bitterhet, möjlighet till upplevelser av 

stunder med inre ro eller att lidandet blir uthärdligt genom att tid ägnas åt minnen. Detta 

bekräftas av Eriksson (1994) som menar att lidande är individuellt men att de finns generella 

angreppssätt för att lindra lidande som är gemensamt för lidande människor, där valet av 

angreppssätt baseras på det som är effektiv för den enskilda människan. Vidare kunde de 

människor, med sjukdomen ALS, som gav uttryck för att ha upplevt lidandet som uthärdligt 

ses som försonade med livssituationen för stunden. Gustafsson (2012) menar att en försonad 

människa upplever uthärdligt lidande och således blir lidandet förenligt med hälsa.   

Försoning kunde även uttryckas genom tillfälliga upplevelser av tillfredsställelse. Gustafsson, 

Wiklund-Gustin och Lindström (2011) menar att försoning kan innebära just en upplevelse 

av tillfredsställelse med både livet och döden. I analysen framkom att upplevelser av 

tillfredsställelse kunde uppkomma genom gemenskap med närstående, samvaro med 

glädjande faktorer eller genom upplevelse av närvaro i nuet. Enligt Eriksson (1994) kan 

lidandet lindras genom att den lidande människan förintar sitt lidande. Detta framkom i 

analysen genom att människorna med sjukdomen ALS upplevde stunder av tillfredsställelse 

vid samvaro med glädjande faktorer som skapade möjlighet att koppla bort tankarna från 

sjukdomen och lidandet för en stund. Det kunde även innebära förmågan att vara närvarande 

i nuet. De stunderna av tillfredsställelse som människorna, som drabbats av sjukdomen ALS, 

gav uttryck för i gemenskap med närstående kan relateras till Zimmermanns (2012) 

påstående att lidandet kan övervinnas genom stöd av närstående i sin omgivning. Vidare 

präglades beskrivningarna av gemenskapen och samvaron, som människorna med 

sjukdomen ALS gav uttryck för, av kärlek till sina medmänniskor och glädjekällor. Detta 

styrks av att Eriksson (1994) menar att just kärleken kan innebära stunder av försoning. 

Innan analysen gjordes fanns föreställningarna om att upplevelser av tillfredsställelse skulle 

förekomma i lägre grad än vad det senare visade sig göra i analysen. Vidare reflekterades det 

även över att människorna med sjukdomen ALS gav uttryck för stunder med lycka oftare än 

förväntat. Möjligheterna för de människor som drabbats av ALS att ge uttryck för upplevelser 

av lycka och tillfredsställande var både förvånande och glädjande. Detta medförde 

reflektioner kring att stunderna med upplevelser av tillfredsställelse eller lycka upplevdes 

som väldigt viktiga för människorna, med sjukdomen ALS, i studien och kunde kanske inge 

ny kraft och ork till att fortsätta kämpa med lidandet.  

I analysen framkom att försoning kunde innebära upplevelser av trygghet skapade genom 

existentiella funderingar. Detta överensstämmer med Gustafssons, Wiklund-Gustins och 

Lindströms (2011) påstående om att ett ökat andligt fokus kan medföra att en människa kan 

uppleva ett ökat mentalt välbefinnande och därmed komma till försoning. Vidare menar även 

Asgeirsdottir med flera (2013) att den andliga dimensionen är en viktig faktor för 

människans skapande av styrka och trygghet. De uttrycker även att andlighet kan innefatta 

både religiösa och icke-religiösa aspekter, vilket framkom tydligt i analysen. Studien visar att 
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vissa satte sin tilltro till en andlig högre makt, vilket kan tolkas som ett religiöst perspektiv. 

Andra satte sin tilltro till icke-religiösa perspektiv, så som tro på själavandring, individuella 

högre makter eller genom synen på själen som fristående. Oavsett vad tilltron sattes till 

framgick det tydligt i analysen att samtliga människor med sjukdomen ALS fick ett ökat 

andligt fokus, samt att det ingav alla en ökad upplevelse av trygghet och således stunder av 

försoning. Trygghet kunde tolkas som tillstånd med frånvaro av rädsla och enligt 

Zimmermann (2012) kan försoning innebära just ett tillstånd med frånvaro av förtvivlan och 

rädsla. Enligt Eriksson (1994) sker en personlig utveckling när den lidande människan ställs 

inför existentiella funderingar och tilltron till en högre makt skapar förutsättning för 

försoning. I studien kunde uttryck för den kristna offertanken identifieras i de religiösa 

aspekterna i sökandet efter trygghet. Detta framgick genom frågor kring varför en människa 

blivit sjukdomsdrabbad och således ett sökande efter förklaring. Enligt Eriksson (1994) är 

den kristna offertanken sammanbunden med försoningstanken genom att en människa 

försöker finna försoning genom förklaringen att hon eller han har fått offra något. Om 

lidande ses som en uppoffring kan lidandet ges en mening och således möjliggöra försoning. 

 

 Möjliggörandet av försoning 6.2.2

I studien framkom faktorer som kunde möjliggöra stunder med upplevelser av försoning. 

Dessa var skapandet av nya perspektiv, upplevelsen av tröst samt skapandet av en mening av 

livssituationen. 

Skapandet av nya perspektiv kunde innebära att människorna med sjukdomen ALS 

utvecklade nya sätt att se på sig själva, på livet samt att de kunde få nya insikter om vad som 

var viktigt i livet. I analysen framgick det att vissa människor med diagnosen ALS 

uppmärksammade nya sidor hos sig själva, så som förbättrad självkänsla, förbättrat 

självförtroende samt ökad rättframhet.  Att utvecklandet av personliga förändringar kunde 

möjliggöra stunder av försoning styrks av Gustafssons, Wiklund-Gustins och Lindströms 

(2011) påstående om att en omvärderad syn på sig själv kan skapa förutsättning för att åter 

kunna känna kontroll över sin tillvaro. Å andra sidan menar Locock och Brown (2010) att en 

allvarlig sjukdom kan innebära ett hot mot den dödsjukes självkänsla. Detta stämmer inte 

överens med resultatet i analysen då människorna med diagnosen ALS inte upplevde en 

försämrad självkänsla. Vidare kan försoning uppstå om människan känner harmoni inför det 

nya jaget. Det framkom i analysen att utvecklandet av de personliga förändringarna även 

kunde innebära utvecklandet av nya insikter om prioriteringar i livet, vilket kan tolkas som 

ett steg i utvecklandet av en bild av sig själv som en ny enhet. Detta menar Gustafsson (2012) 

kan vara en form av försoning. De personliga förändringar som framkom hos människorna 

med sjukdomen ALS i analysen medförde att de kunde utveckla nya strategier för att hantera 

livssituationen. Detta kunde även medföra en möjlighet att se sig själv som aktör i nuet. 

Vidare kunde detta tolkas som människans försök att skapa en upplevelse av kontroll över sin 

situation. Detta stöds av Eccels och Simpsons (2011) påstående om att en känsla av kontroll 

över livssituationen kan medföra en högre livskvalité och ett ökat välbefinnande. 
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Vid reflekterande över resultatet framkom att innan analysen utfördes fanns inte 

föreställningen om att processen mot försoning skulle medföra så pass omfattande personliga 

förändringar hos människor som drabbats av sjukdomen ALS. Vidare var tron att sjukdomen 

skulle medföra förändrade inställningar till hur livet skulle hanteras men analysen visade 

snarare på förändrade inställningar till livet generellt. Det reflekterades även över att den 

största förvåningen var att människorna med diagnosen ALS gav uttryck för tacksamhet 

gentemot de stunder av stor lycka som de fick möjlighet att uppleva tack vare de förändrade 

perspektiv som sjukdomen medförde. 

I analysen kunde tröst ses om en faktor som kunde möjliggöra stunder av försoning genom 

att det kunde generera i upplevelser med frånvaro av rädsla. Människorna som drabbats av 

sjukdomen ALS kunde söka tröst genom exempelvis sökande efter förklaring till sjukdomen. 

Försök att skapa förklaring till sjukdomen kunde tolkas som att människan försökte skapa 

upplevelse av att ha kontroll. Detta kunde ske genom att situationen kunde upplevas mer 

hanterbar vid skapande av förståelse för livssituationen. Detta stämmer överens med Eccels 

och Simpsons (2011) åsikt om att en människas välmående kan öka om människan upplever 

känsla av kontroll över situationen. Vidare framgick det i studien att upplevelse av kontroll 

kunde skapas genom individuella sysselsättningar som skänkte glädje vilket kunde medföra 

upplevelser av tröst. Detta menar Eccels och Simpson (2011) kan vara viktigt eftersom 

upplevelse av kontroll över andra saker i livet, utöver sjukdomen, kan vara upplyftande för 

den sjukdomsdrabbade. 

Det framkom i analysen att det kunde vara tröstingivande för människorna med sjukdomen 

ALS att få möjlighet att ge uttryck för lidandet genom lidandelindrande samtal med 

närstående samt vårdpersonal. Eriksson (1994) menar att det krävs att den lidande 

människan får möjlighet att leva ut sitt lidande, blir bekräftad i sitt lidande samt får utrymme 

för att lida för att kunna möjliggöra försoning. Vidare menar även Olokor (2011) att det är 

viktigt att den lidande människan får tröst, rådgivning och stöttning för att kunna möjligöra 

försoning gentemot döden. I studien framkom även att sökandet av tröst kunde ske genom 

förhoppningar och funderingar kring en tillfredsställande död. En tillfredsställande död 

kunde innebära förhoppning om att dö värdigt, smärtfritt, rofyllt samt utan ångest. Detta 

tolkades som en process mot accepterande av döden och Gustafsson, Wiklund-Gustin och 

Lindström (2011) menar att förflyttning framåt mot acceptans kan möjliggöra att människan 

kan acceptera att livet snart är slut. 

Att människorna med diagnosen ALS försökte skapa något meningsfullt av livssituationen 

kunde göra det möjligt för dem att komma till försoning med sitt öde. Syftet med försöken till 

meningsskapande kunde vara förhoppning om att hjälpa andra, vilja att förmedla att livet bör 

tas tillvara samt uppmaning till att leva i nuet. Detta menar Eriksson (1994) kan vara ett sätt 

att hantera lidande, då lidande lindras genom försök till att hitta en mening med lidandet. 

Vidare menar Eriksson (1994) att försoning kan beskrivas som skapandet av en ny mening 

vilket även medför att människan då kan se sig själv som en ny helhet. Vid analysen framkom 

reflektioner kring huruvida det kunde vara försök till meningsskapande genom att samtliga 

människor med sjukdomen ALS i analysen har författat varsin självbiografi. Det framkom 

dessutom reflektion över möjligheten att försök till meningsskapande kunde vara 

sammanvävt med många av de andra formerna av stunder med försoning. Exempelvis genom 
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att det kunde innebära försök till meningsskapande när människorna med sjukdomen ALS 

funderade över existentiella frågor. En annan reflektion var huruvida det kunde innebära 

försök till meningsskapande när människorna såg sjukdomen som en anledning att 

omprioritera sin sista tid i livet.  

 Studiens styrkor och svagheter 6.2.3

En styrka i studien är att resultatet, som framkom av analysen, stämmer väl överens med den 

tidigare forskning som finns inom området för försoning hos människor med sjukdomen ALS 

samt människor inom palliativ vård. I den tidigare forskning framkom många olika sätt som 

försoning kan uttryckas på samt att detta är individuellt, vilket även framkom tydligt i 

analysen. De misstolkningar som eventuellt kan finnas i analysen är huruvida den människan 

som gav uttryck för viljan att få assistans för att förkorta sitt liv egentligen kunde ge uttryck 

för stunder av försoning. Då, enligt Blackhall (2012), förhoppning om assistans för att 

förkorta lidandet kan tyda på att människan reagerat på sin sjukdom med förtvivlan. Vidare 

menar Blackhall (2012) att förtvivlade människor tenderar att känna sig som en börda för 

omgivningen. Detta stöds även av Erikssons (1994) påstående om att en människa som gett 

upp och enbart känner hopplöshet felaktigt kan tolkas som en människa som försonats med 

sitt lidande och därför känner sig redo att dö. 

Med tanke på Erikssons (1994) konstaterande att gränsen mellan försoning och hopplöshet 

ibland kan vara hårfin, kan en svaghet i resultatet av analysen vara möjligheten att göra 

misstolkningar. Därmed finns risken att uttryck för hopplöshet felaktigt misstolkats som 

uttryck för försoning. Denna svaghet bör dock ha undvikits genom att texten plockats ut ur 

biografierna i sitt hela sammanhang, då analysen först utförts på meningsbärande enheter. 

Sammanhangen i de meningsbärande enheterna bör kunna ge en indikation om att denna 

misstolkning inte har skett. En annan svaghet i resultatet kan vara att studiens 

vårdvetenskapliga begrepp är brett och därmed kan komma till uttryck på många olika sätt. 

Detta tillsammans med att analysen utfördes på det latenta innehållet i självbiografierna 

kunde medföra risken för övertolkningar. Således finns risken för att uttryck som egentligen 

inte inneburit försoning har misstolkats till att vara det. Att resultatet däremot har visats vara 

tillförlitligt genom att ha kunnat förankras i vetenskaplig forskning, kan ses som en styrka. 

Resultatet har generellt stämt väl överens med både den tidigare forskningen samt med det 

teoretiska perspektiv som framställts i bakgrunden. En annan styrka med resultatet kan vara 

möjligheten att överföra resultatet till att gälla för fler livsförkortande sjukdomar. Denna 

överförbarhet kan eventuellt vara möjlig då resultatet i analysen stämde väl överens med 

både den tidigare forskningen som utförts på försoning inom palliativ vård samt med den 

som varit inriktad på försoning hos människor med sjukdomen ALS. Avslutningsvis kan 

studiens fokus på faktorer som kan skapa möjlighet till stunder av försoning ses som en 

styrka. Detta då resultatet får en bredare karaktär då det innefattar både hur stunder av 

försoning kan uttryckas samt hur dessa stunder kan möjliggöras.  
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6.3 Etikdiskussion 

Innan analysen utfördes fanns etiska reflektioner kring att självbiografierna läses och 

analyseras utifrån studiens syfte. Detta eftersom författarna inte har möjlighet att uttrycka 

åsikter om huruvida tolkningen egentligen överensstämmer med vad författarna faktiskt 

uttrycker i sina självbiografier. Även anhöriga, till författarna av biografierna, kan ha åsikter 

om detta men som tydliggjordes under etiska överväganden krävdes inget samtyckeskrav för 

en studie av denna karaktär. Vidare är förhoppningen är att studiens resultat inte innehåller 

etiska problem av ovanstående karaktär. Andra etiska aspekter kring studiens resultat kan 

vara huruvida det är etiskt försvarsbart att risken finns att människor som vårdas i klinisk 

praxis misstolkas som försonade när risken finns att de egentligen ger uttryck för hopplöshet. 

En annan etisk fundering kan vara huruvida det finns utrymme och tid inom vården för de 

existentiella funderingar som de döende människorna i studien gav uttryck för. I relation till 

sådana etiska funderingar uppkommer även frågorna kring hur vårdpersonal kan skapa 

förutsättningar för försoning hos de lidande människorna. Avslutningsvis reflekterade 

författarna till studien kring den mångfald av etiska aspekter som kan diskuteras kring en 

värdig död samt hur vården påverkar möjligheterna för att en människa ska kunna uppleva 

stunder av försoning. Dock kan detta inte besvaras i denna studie, då det kräver mer 

djupgående analys av hur situationen kring försoning ser ut inom sjukvården vilket inte var 

studiens syfte att undersöka. 

6.4 Studiens användningsområde 

Resultatet kan komma till användning inom omvårdnaden i klinisk praxis genom att det är 

viktigt för vårdpersonal att kunna identifiera vad som kan vara uttryck för försoning. Detta 

för att öka medvetenheten om att försoning kan uttryckas på olika sätt för olika människor. 

Vidare kan även resultatet vara användbart för vårdpersonal då det belyser att det är lätt att 

missta upplevelser av hopplöshet för uttryck för försoning. Det är viktigt att kunna urskilja 

skillnaden, mellan hopplöshet och försoning, för att människor som upplever förtvivlan inför 

döden ska kunna identifieras. Detta kan då möjliggöra att dessa människor kan erbjudas 

relevant stöd och hjälp för att kunna komma till försoning och uppleva tillfredsställelse med 

sin död. Då platsbrist inom vården idag medför att människor i behov av palliativ vård inte 

enbart vårdas på avdelningar som avser palliativ vård, är det även relevant för 

allmänsjuksköterskor att veta vad stunder av försoning kan innebära. Resultatet kan även 

vara användbart för allmänsjuksköterskor då det belyser hur försoning kan möjliggöras 

genom bekräftande och tröstingivande samtal. 

6.5 Förslag till fortsatt utvecklingsarbete 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) och enligt 

värdegrunden för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) ska omvårdnaden syfta 

till att främja patientens välbefinnande, lindra lidande samt agera för att patienten får 



 

26 

 

uppleva ett fridfullt och värdigt avslut på livet. Utifrån detta framgår tydligt vikten av att 

allmänsjuksköterskor har kunskap kring begreppet försoning, samt hur försoning kan 

möjliggöras. Vidare skulle ett förslag till fortsatt utvecklingsarbete kunna vara utvecklandet 

av handlingsplan för möjliggörande av stunder av försoning riktat mot allmänsjuksköterskor. 

För detta krävs utökad forskning kring faktorer som kan möjliggöra försoning för att på så 

sätt kunna framställa strategier och beredskap för allmänsjuksköterskor för att stötta och 

hjälpa lidande människor till stunder av försoning.  

7 SLUTSATSER 

De slutsatser som kan fastställas i studien är att upplevelser av försoning är ett dynamiskt 

tillstånd som snabbt kan pendla till och från andra sinnesstämningar. Vidare kan försoning 

komma till uttryck på många olika sätt utifrån individuella faktorer, som social kontext och 

värderingar. De två huvudteman som framkom i analysen, stunder av försoning samt 

möjliggörande av försoning, kan ses som samverkande och interagerande i relation till 

varandra. Då försoningen inte är ett konstant tillstånd behövs de individuella faktorerna, som 

kan möjliggöra försoning, för att en människa ska kunna uppleva stunder av försoning. 

Avslutningsvis blir slutsatsen att de båda komponenterna är lika viktiga för 

försoningsprocessen.   
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BILAGA 2. SJÄLVBIOGRAFIER 

Titel Författare Utgivningsår Resumé  

Lyckliga ni som lever: 
om rätten till vår död 

Kerstin Abram- 
Nilsson och Axel 
Valdemar Axelsson 

2003 Självbiografin är skriven av 
konstnären och grafikern 
Kerstin med assistans av 
hennes make. Kerstin 
dokumenterade sin 
sjukdomstid genom 
teckningar samt 
dagboksanteckningar. I 
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fortsätter anteckningarna 
kring tankar om sjukdomen, 
rädsla och döden.  

Diagnos: pastor med 
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Ingemar Beiron och 
Dennis Lundmark  

2011 I sin självbiografi beskriver 
pastorn Dennis om sin 
symtom innan han fick 
diagnosen, 
sjukdomsutveckling, hur 
sjukdomen får honom att 
ifrågasätta sin tilltro till Gud 
samt om livets mål och 
mening.  
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BILAGA 3. ANALYSARBETE  

 Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Abstraktion Subtema Tema 

Jag känner djup sorg över allt 
jag inte kommer att få uppleva. 
Jag är bedrövad för att jag snart 
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lycka och glädje över allt jag 
upplever just nu. Flera gånger 
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Känna djup sorg 
och bedrövelse, 
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lycka och glädje av 
upplevelser i nuet.  
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glädje av 
upplevelser i 
nuet. 

Stunder med 
känslor av 
tillfredställel
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Uttryck för 
stunder av 
försoning 

Nu går jag, lite undrande, ut på 
minnenas brygga och måtte det 
kännas bra ända fram. Jag är 
kommen ur vatten. Havet är 
min urkraft. Havet bär mig. 
Havet bär er också, Ulrica, 
Carin, Pontus och Gustaf. Det 
blåser en frisk frånlandsvind 
när jag löser havslaget och 
lägger ut. Sjön är krabb med 
små, vita gäss. Jag lägger mig 
till rätta på durken och väntar. 
Vinden för mig och jag har ro. 
När det mojnar i skymningen är 
jag i hamn. Varje sekund är ett 
liv. 

Havet bär henne 
och vinden för 
henne framåt. 
Känner ro och är 
snart i hamn. 

Känsla av ro 
när havet bär 
och vinden för 
framåt mot 
hamn. 
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av trygghet 
genom 
existentiella 
funderingar 

Livet är en fantastisk gåva. Från 
en liten sädescell som förenar 
sig med ett ägg, till en fullvuxen 
människa. Från 
konceptionsögonblicket är det 
mesta bestämt. Färgen på ögon 
och hår. Längden och 
skonumret. Höger- eller 
vänsterhänt. Blodgrupp och 
man eller kvinna. Jag tror att 
Gud verkligen har en plan för 
varje människa och han ger 
därför förutsättningar som 
passar den individen. 

Livet är en gåva. 
Gud har en plan för 
varje människa och 
ger förutsättningar 
som passar varje 
enskild individ. 
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plan anpassad 
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individ.  

Vad har jag gjort för ont som 
drabbas av en dödlig sjukdom? 
Varför straffas jag? Efter 
diagnosen slår skammen ner i 
mig. Jag har haft det för bra. 
Och inte varit tillräckligt 
tacksam.  

Frågan varför man 
drabbas av en 
sjukdom. Känsla av 
skam, att straffas 
och av att ha haft 
det för bra.   

Känsla av att 
straffas och att 
haft det för 
bra.  

Jag sitter i solstolen och ser 
kraften i havet. Det ger mig 
styrka. Är det att få kraft genom 
bön att bara titta på vågorna?  

Sitta i solstolen och 
titta på kraften i 
havet. Få styrka 
från havet. Är det 
detsamma som att 
be?  

Få styrka från 
havet.  
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